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ÖNSÖZ 
 

Vücut hücreleri, komşu bir hücre ile temas kurana kadar bölünmeye devam eder ve 

sonra bölünmeyi durdurur. Bu etki kontakt inhibisyon olarak bilinir. Buna istisnalar 

arasında embriyonik hücreler, intestinal epitel hücreleri, kemik iliği hücreleri ve 

tümör hücreleri sayılabilir. Kontrolsüz hücre çoğalması, bir tümörün varlığının en 

önemli göstergesidir. 

 
Normal bir hücrenin bir tümör hücresine dönüşümü, transformasyon olarak 

tanımlanır. Tıbbi bilimlerde, benign ve malign tümörler arasında ayırım yapılır. 

Benign tümörler, oldukça yavaş büyür ve farklılaşmış hücrelerden oluşur; malign 

tümörler ise daha hızlı büyüme eğilimindedir, metastazlar oluştururlar. Köken 

aldıkları dokulara göre, yaklaşık yüz farklı tip tümör sınıflandırılmıştır. 

 
Tümör hücreleri genellikle farklılaşmama sürecinden geçmiştir, yani 

embriyonik hücrelere benzerler ve yavaşlamadan bölünmeye devam ederler. Bu 

hücrelerin yüzeyleri, bunları kontakt inhibisyona duyarsız hale getiren değişiklikler 

geçirmiştir. Hücre iskeleti de değişmiştir ve hücrelere az çok yuvarlak bir şekil verir. 

Tümör hücrelerinin nükleusları, şekil, sayı ve büyüklük bakımından normalden farklı 

olabilir (Koolman, 2000). 

 
Tez çalışmamızın konusunu da oluşturan kanatlı hayvanlarda önemli 

ekonomik kayıplara neden olan tümörlerin çoğunluğu epitelyal kökenli ve kötü 

huyludur. Bu tümörler, çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulurlar. Löykoz, bu tür 

tümör tiplerin en sık rastlananıdır. 

 
Bu çalışmada, aynı çevre şartlarında bulunan hasta ve sağlıklı tavukların 

kan serumlarında ALP, AST, ALT enzim düzeyleri araştırılmıştır.  
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1. GİRİŞ 
 

1.1.1. Kanser Tanımı 
 
Belirli genlerde oluşan mutasyonların veya gen ifadesinin miktarında ve 

zamanlamasında meydana gelen değişikliklerin yol açtığı kanser, hücresel seviyedeki 

genetik bir bozukluk olarak tanımlanır. Vücut hücrelerinin kontrolsüz olarak 

çoğalmasıyla meydana gelen tümör oluşumu ile karakterize bir hastalıktır. Kısaca, 

dokunun otonom olarak büyüme yeteneğine sahip olmasıdır. 

 
Oluştuğu dokuya bağlı olarak çok fazla çeşidi olan bir hastalık grubudur. 

Kanserler tümörlerin ilk olarak başladıkları organa göre sınıflandırılır. Örneğin ilk 

önce karaciğerde oluşan kansere, karaciğer kanseri denir. 

 
Kanser hücreleri civarlarındaki dokulara ulaşarak, kan ve lenf sistemi 

yoluyla vücudun diğer taraflarına yayılır ve ikincil tümörler gelişir. Bu olaya 

metastaz denir. Metastazın geliştiği kanserlerin tedavisi genel olarak daha zordur. 

 
Hücre döngüsünün düzenlenmesinden sorumlu genlerin mutant formları, 

kansere neden olan genler olarak adlandırılır. Siklinler ve kinazlar olarak adlandırılan 

gen ürünleri birçok bölgede hücre döngüsünü düzenler. Tümör oluşum süreciyle, 

hücre döngüsünü düzenleyen genler arasındaki ilişki aydınlatılmaya başlanmıştır. 

 
Normal işlevi hücre bölünmesini baskılamak olan genler, tümör baskılayıcı 

genlerdir. Bu genlerin mutasyona uğraması veya ifade özelliklerinin değişmesi 

nedeniyle hücre bölünmesi kontrolü kaybolur.  
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Normal olarak hücre bölünmesinde görev alan genler ise onkogenlerdir. Bu 

genlerin hücre bölünmesini durdurabilmeleri için inaktive edilmeleri yada mutasyona 

uğramaları gerekir. Bu genlerin kontrolden çıkmaları veya kalıcı olarak sürekli aktif 

kalmaları durumunda, hücre bölünmesi kontrolsüz olarak sürer (William ve ark., 

2000; Yuluğ 2001). 

 
Çoğu kanser vakasında, malignant (kötü huylu) durumun gelişmesi için, bir 

seri mutasyon gereklidir.  

 
Tümörlerin çoğunda hücrelerde gözle görülebilen kromozom değişiklikleri 

bulunmaktadır. Bu değişikliklerin üzerinde çalışılması, kanser gelişim 

basamaklarında pek çok bilinmeyeni açıklamıştır (Lewin, 2000).  

 
1.2. Kanser Nedenleri 

 
Kanser, genetik değişikliğin bir sonucudur, fakat kanserin meydana gelmesindeki en 

önemli unsurun çevre faktörü olduğu düşünülmektedir. Yaşanılan çevredeki fiziksel, 

kimyasal ajanlar ve virüslerin etkisi, beslenme tarzı ve sigara kullanımı yada 

güneşlenme gibi diğer bireysel seçimler çevresel faktörler olarak incelenir. 

 
Kanser etkenleri diğer bir deyişle karsinojenler hücrenin genetik yapısını 

bozduğu için hücreler kanserleşerek kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Karsinojenleri 

kimyasal, fiziksel ve viral karsinojenler olmak üzere üç grupta toplayabiliriz 

(Koolman, 2000).  
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1.2.1. Kimyasal Karsinojenler: 

 
Kimyasal karsinojenler, DNA ile reaksiyona girerek genotoksik etki gösterirler ya da 

DNA ile reaksiyona girmeksizin, muhtemelen hücre yüzeyindeki reseptörlerle 

reaksiyona girerek, toksik etki yaratırlar. 

 
Kimyasal maddelerin karsinojenik etkisi, ilk defa 1961 yılında burun 

epitelinde görülmüştür. Bu kansere, özellikle  enfiye çekenlerde rastlanmıştır. Daha 

sonra 1975’te sukrotum deri kanseri tanımlanmıştır. Bu rahatsızlık ise, özellikle baca 

temizleyicilerinde görülmüştür. Bundan yüz sene sonra, bazı Avrupa ülkelerinde 

parafin yağları ve katranlarla sık sık karşılaşan insanlarda, cilt kanserine 

rastlanmıştır. Bunlar, polisiklik aromatik hidrokarbonlardır. Anilin boyasıyla 

uğraşanlarda ise, mesane kanseri belirlenmiştir. Ayrıca 2-Naftalamin, Benzidin, 4-

Aminofenilin’in mesane kanserine neden olduğu bilinmektedir (Sherman ve ark., 

1990). 

 
Kimyasal karsinojenler, hücredeki makromoleküllere kovalent olarak 

bağlanıp, onların yapısını bozar. Örneğin, proteinlerde bulunan Sistein, Tirozin, 

Histidin gibi aminoasitlerin sırasıyla S, O ve N içeren gruplarına bağlanırlar. 

Kimyasal karsinojenler enzimatik ve enzimatik olmayan yollarla reaksiyona girerek 

DNA, RNA ve proteinlere CH3-DNA, CH3-RNA, CH3-protein gibi bir takım 

radikallerin bağlanmasına neden olur.  

 
Örneğin; 2 asetil aminofluoren; AAF olarak bilinir. Bunlar nükleik 

asitlerle birleşerek canlıda karsinojenik etki gösterirler. Aromatik aminler; 

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), bu gruba dahil olanların en önemlisidir. 

Benzo(a)piren, örnek olarak verilebilir. Bunlar epoksitleri meydana getirir. Akciğer 

adenomları, adenokarsinomlar, kötü huylu lenfomalar ve karaciğer tümörlerine 

neden olurlar. Muhtemelen ilaçlar, sigara dumanı, halojenli hidrokarbonla 
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karşılaşma, gibi etmenler P-450 sistemiyle reaksiyona girdiklerinde karsinojenik etki 

gösterirler. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, DNA’nın yapısına girerek DNA 

heliksini bozar (Ryser, 1971). 

 
Karsinojenler, hücresel onkogenleri diğer adıyla protoonkogenleri çeşitli 

mekanizmalarla, örneğin, nokta mutasyonu oluşturarak, kromozomal translokasyon 

ve gen amplifikasyonuna neden olarak, aktif hale getirirler.  

 
DNA’da alkillenmiş bazlar, replikasyon sırasında, yanlış bazların 

yerleşmesine ve böylece mutasyonlara neden olur. Örnek olarak, alkillenmiş 

ajanlarda G yerine A bazı; bazen de, G yerine T bazı geçer. Benzopren bu tür bir etki 

gösterir.  

 
K-ras onkogeninde, akciğer tümörlerinde G yerine T bazının, kolon 

kanserlerinde ise G yerine A bazının yerleştiği değişimler sıkça görülür.  

 
Benzopren sigara dumanında da vardır. Burada G yerine T bazının geçmesi 

akciğerde j-kansere neden olur (Sherman ve ark., 1990; McCANN ve ark., 1975). 
 

1.2.2. Fiziksel Karsinojenler: 

 
Radyasyon: Radyasyonun kansere neden olduğu bilinmektedir. X ve UV ışınları, 

DNA’ da hasar yapmaktadır. DNA’daki hasar, kimyasal karsinojenlerde olduğu gibi, 

bazların değişimine, bunun sonucunda mutasyona ve tamir mekanizmasında 

aksaklıklara neden olur. Kültür hücreleri, 24-48 saat X ışınlarına maruz 

bırakıldığında, hücrelerde çoğalma ve transformasyon görülmektedir. 240-300 nm 
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arasındaki UV ışınları, nükleik asitlerde enerji değişimine neden olmaktadır. Bu 

değişim ise, DNA bazları arasında fotokimyasal reaksiyonlara sebep olur. UV 

ışınları, yan yana iki pirimidin bazı arasında, siklobütan dimerleri oluşturur. 

Dimerler, T-T ve T-S dimerleri şeklindedir. Bu dimerler, öldürücü olabilen ve tamiri 

olmayan mutasyonlara yol açabilir (Holland ve ark.,1974). 

 
Radyasyon, karsinojenezde DNA’da hasar meydana getirirken serbest 

radikallerin de ortaya çıkmasına neden olur. 

 
DNA’daki hasar, tek veya çift iplikçik üzerinde olabilir. Mutasyon ve 

delesyonlara, hatta kromozomal translokasyonlara neden olabilir. Hücre radyasyona 

maruz kaldığı zaman bir seri moleküler genetik olaylar olur: 

 
1. Erken faaliyet gösteren genlerin aktivasyonuna neden olur. C-jun ve egr-1 gibi. 

2. Daha geç cevap veren genlerin uyarılmasına neden olur. TNF-α, FGF ve 

PDGF-α genleri gibi. 

3. Protein kinaz-C diğer adıyla PKC ve IL-1 

4. Bazı genlerin aktivasyonu olur. C-myc, k-ras geni gibi. 

 
Bu genlerin aktivasyonu, radyasyona karşı hücresel bir cevap oluşturur. 

Şayet, ışınlara daha uzun süre maruz kalınırsa, karsinojenik etki oluşur. Radyasyonun 

etkileri uzun süre sonra da ortaya çıkabilir. Bu süre lösemilerde 7-10, kemik 

kanserlerinde 10-15, beyin tümörlerinde 27, tiroit kanserlerinde 20, göğüs 

kanserlerinde 25, barsak kanserlerinde 26 ve deri kanserlerinde 24 yıl olabilmektedir 

(Murray ve ark., 1990; Koolman, 2000). 
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Güneş ışınları da, hassas derilerde kseroderma-XP pigmentosum’a neden 

olmaktadır. Bu hastalık insanda çok rastlanan tamir mekanizmasındaki aksaklığa 

dayanır. Bu durumu yaşayan insanlarda deri kanserleri de görülebilir. XP genini 

heterozigot olarak taşıyan kişilerde kanser oluşumu görülmeyebilir. XP’yi taşıyan 

bütün bireyler UV ışınlarına maruz kaldıklarında, bu bireylerde DNA tamiri tam 

olarak yapılamaz.  

 
Ataxiya telangiectasia, kısa adıyla AT hastalarında kan damarlarında 

anormallikler, beyinde immün yetersizlik gibi durumlara sahiptir. Bu hücreler X 

ışınlarına, aktinomisin-D, mitomisin-C ve metilmetansülfanat gibi bazı kimyasallara 

karşı normalden üç dört kez daha hassastır (Murray ve ark., 1990; Wirth 1994). 

 
Radikaller: Yaşın ilerlemesi ile kalp damar hastalıkları, vücut 

fonksiyonlarında ve immün sistemde gerileme, beyinin tam çalışamaması, kanser 

gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle yaşa bağlı olarak, kansere yakalanma 

riski, insanlarda, sıçanlara göre beş kat daha fazladır. Sıçanlarda kısa süre içerisinde, 

metabolik orandaki artış insanlarla karşılaştırıldığında yedi kat daha fazladır. 65 

yaşın üzerindeki insanlarda, ölümle sonuçlanan kanserler gittikçe artmaktadır. 

Örneğin akciğer, beyin, melanoma, multiple miyaloma, non-hodgkin lenfoma, 

böbrek, özofagus, ovaryum, prostat, göğüs, pankreas ve gırtlak gibi kanserler ölüme 

götüren kanserler olarak sayılabilir. Bu oran ABD’de 65 yaşında ve daha yaşlı 

olanlarda risk oluşturması 65 yaş altı insanlara göre on kat daha fazladır. O halde, 

hayatta kalma oranı yaşın ilerlemesi ile düşmektedir.  

 
Yaşın artmasına bağlı olarak, kanser riskinin artması, aynı zamanda DNA 

üzerindeki hasarların birikimine de bağlıdır. Bu birikimler, DNA’nın karsinojenik 

maddelerle karşılaşma sürelerine göre değişir. Hücrelerde hasara uğrama olayı, belki 

de en sık rastlanan mantıken kabul edilebilir bir yoldan endojen olarak ortaya çıkan 

oksidantların birikimleridir (Holland ve ark., 1974).  
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DNA, proteinler, lipitler ve diğer makromoleküllerle oksidatif hasarlar yaşa 

bağlı olarak birikim gösterir. Hücrede normal metobolik olaylar sırasında, süperoksit 

oksijen (O2 ) radikali, hidrojen peroksit (H2O2) hidroksiradikaller (OH), oksidasyon 

ürünleri ortaya çıkmaktadır. Bu radikaller, radyasyonun hücre yüzeyindeki etkisi 

sonucunda meydana gelerek, DNA’da hasar meydana getirebilir ve mutasyona neden 

olabilir. Örneğin; hidroksil radikali DNA üzerinde öncelikle hasar yapan bir 

radikaldir, fakat, yarı ömrünün kısa olması bunun etkisini azaltabilir. Ancak bu 

radikalin DNA’ya çok yakın bir yerde ortaya çıkması riski arttırır. Hidrojen peroksit 

hücre çekirdeğinde kromatine bağlı metallerle reaksiyona girerek hidroksil 

radikalinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu şekilde DNA’ya çok yakın 

meydana gelmektedir.  

 
Fe+2 + H2O2  —> Fe+3   +  .OH-  + .OH  

 
Tek bir oksijen, lipitlerin peroksidasyonu sırasında veya nötrofil lökositin 

fagositozu sırasında, aşırı oksijen kullanılmasında ortaya çıkabilir. Bu O2
-  

mutajeniktir ve hidroksi radikallerine göre yarı ömrü daha az olur. Lipit 

peroksidasyonları sonucu ortaya çıkan ürünler, mutasyona neden olmaktadır.  

  
Hücreler, oksidatif hasara karşı kendilerini çeşitli enzimlerle korurlar. 

Bunlardan süperoksit dismutaz, katalaz, glutation peroksidaz, gulation S-transferaz 

örnek olarak verilebilir.  

 
Ayrıca oksidantlar ile hasar görmüş DNA’ların tamirleri 

gerçekleşmeyebilir. Oksitlenmiş proteinler proteazlarla lipit peroksidazlar ise 

glutation peroksidaz ile parçalanırlar. Bazı oksidatif hasarlar, yanlış tamirler ve yaşa 

bağlı olarak tamir mekanizmasındaki aksaklıklar giderilemez (Wirth, 1994, 

Koolman,2000). 
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İnsan genomunda bir günde hücre başına DNA’da on bin kadar oksidatif 

hasar meydana geldiği düşünülmektedir. Yaşa bağlı olarak mutasyonların birikimi 

kanserleşme riskini arttırır. İnsanda lenfositlerde görülen mutasyonlar, yaşlılarda 

yeni doğanlara göre dokuz kat daha fazladır. DNA’da oksidatif hasara bağlı olarak 

mutasyonların sıklığı henüz belirlenememiştir. Örneğin, hidroksimetilurasil, 

timinglukol, 8-hidroksiguanin, 8-hidroksiadenin gibi bileşikler purinlerin değişmiş 

olan türevleridir. Bu ürünlere idrarda da rastlamak mümkündür. Ve bunlar 

muhtemelen oksidatif hasar sonucu ortaya çıkmıştır. DNA’nın oksidatif hasarı 

sonucu ortaya çıkan 8-Hidroksiguanin ve en çok rastlanan bu türev bileşik DNA 

içinde tamir edilmeksizin kalırsa guanin baz birimleri yerine timinlerin geçmesine 

neden olmaktadır (Murray ve ark., 1990, Holland, 1974).  

 
1.2.3. Viral Karsinojenler: 

 
Yirminci yüzyılın başlarında, ilk defa tavuklarda miyeloblastosis hastalığı yapan 

virüs bulunduğundan bu yana, hayvanlarda tümörlere yol açan iki yüzden fazla virüs 

belirlenmiştir.  

 
Başlıca bir nükleik asit çekirdeği ve protein kılıftan oluşan virüsler nükleik 

asit kapsamına göre RNA ve DNA virüsleri olarak ikiye ayrılır. 

 
Elektron mikroskobik yapıları ve biyolojik özelliklerine göre RNA 

virüsleri, B tipi (fare meme tümörü virüsü, Rhesus maymununda meme tümörüne yol 

açan mason-pfizer virüsleri örnektir.) ve C tipi (Kobay, fare, sıçan, kuş, kedi, 

maymun ve insanda lösemi ve sarkomlara neden olan virüsler örnektir.) olarak 

sınıflandırılabilirler. Papillom, poliyon, adeno ve herpes grupları DNA virüsleri 

içinde kabul edilebilir. Köpek, sığır, tavşan ve insanda kesin tümör yapan virüsler 
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Papillom virüsleridir. Maymundaki simian virüs 40 (SV40) ve faredeki poliyom en 

iyi tanınan Poliyon virüsleridir. 

 
Adenovirüsler; kuş, maymun, sığır ve insanda çeşitli hastalıklar yaparlar. 

Herpesvirüslerin, dudakta uçuk yapan herpes 1 ve genital enfeksiyonlara neden olan 

herpes 2 tipleri bulunur. Tavuklarda lenfoma salgınları yapan marek virüsü, 

kurbağalarda lucke böbrek kanseri virüsü ve ebsitein-bar virüsleri bu guruptandır 

(Levy, 1977). 

 
DNA tümör virüsleri, hücrelerde prodüktif ve non-prodüktif olmak üzere 

iki tip enfeksiyon oluştururlar. Prodüktif enfeksiyonda, hücreye giren virüs, viral 

nükleik asit ve protein üretimini başlatır, sonuçta yeni virüs kopyaları belirir, hücre 

ölümüne neden olur. Non-prodüktif enfeksiyonda ise virüs nükleik asiti hücrenin 

genetik materyaline eklenir, hücreyle birlikte çoğalır. Bu hücreler transforme olmuş 

hücrelerdir ve bazı karakteristik değişikliklerle tanınabilirler. Hücre zarlarında T- 

antijeni adı verilen yeni antijenler belirir. Viral nükleik asitlerin kopyaları, 

transforme hücrelerin içinde ve yavrularında saklanabilir. Bu hücreler benign 

hücrelerin özelliği olan birbirlerine dokununca çoğalmayı durdurma (kontakt 

inhibisyon) özelliğini yitirmişlerdir. Bunlar uygun hayvanlara verilince tümör 

oluştururlar. RNA virüslerinin onkojenlerinin tersine bunlar, tahminlere göre çok 

daha uzun zamanda gerçekleşen evrimsel süreçte birbirlerinden bağımsız olarak 

gelişmiş olan gerçek virüs genleridir (Küçüksu ve ark., 1978). 

 
RNA virüsleri, “RNA bağımlı DNA polimeraz” (reverse transkriptaz) 

enziminin aktivitesi ile transformasyona neden olur. Viral RNA, bu enzim sayesinde 

bir DNA kopyasını oluşturarak hücre genetik materyali içinde sürekli kalabilir. RNA 

tümör virüsler (oncorna virüs) gag=grup spesifik antijeni, pol=reverse transkriptaz, 

integraz ve proteazı kapsayan polimeraz kompleksi ve env=zarf genlerine sahiptir. 

Env geninin her iki yanında terstranskripsiyonda duplike olan ve virüs genomunun 
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konak hücre DNA’sına girmesinde rol oynayan iki regülasyon dizisi (LTR= long 

terminal repeat: bu diziler promotor işlevine sahiptir) yer almaktadır. Belirli bazı 

RNA virüsleri, pol bölgesi yerine “onc-gen” adı verilen gen bölgesine sahiptirler. Bu 

virüslerin gag veya env bölgelerinin de tam olmaması nedeniyle çoğalmaları için 

yardımcı bir virüse gereksinmeleri vardır. Hem bir onc genine sahip olan hem de 

diğer genlerin tam olarak bulunduğu ve bu nedenle kendi kendine replike olabilen 

rous virüsü bir istisnadır (Arda, 2006, Fields ve ark., 1990). 
 

1.3. Bazı karaciğer enzim parametreleri 
 

 

Kanser doku varlığında belirteç olarak enzimler, izoenzimler, hormonlar veya 

onkofetal antijenler, onkojen ürünleri ve genetik değişimler kullanılabilir. Enzimler 

tümör belirteci olarak ilk gurupta yer alır. Hastalık durumunda klinik belirtiler 

doğrultusunda yükselen enzim aktiviteleri kanser şüphesi olarak değerlendirilir 

(Sells. S, 1992).  

 
Çoğu aminoasidin yıkımındaki ilk basamak α-amino gruplarının α-

ketoglutarata aktarılması olayıdır. Oluşan ürünler bir α-keto-asit ve glutamattır. 

Glutamata dönüşerek diğer amino asitlerden amino gruplarını toplamak, α-

ketoglutaratın amino asit metabolizmasında tek rolüdür. Transaminasyon sonucu 

oluşan glutamat, oksidatif deaminasyona uğrayabilir veya esansiyel olmayan amino 

asitlerin sentezinde amino grubu vericisi  olarak kullanılabilir. Amino gruplarının bir 

karbon iskeletinden  diğerine aktarımını aminotransferazlar adı verilen enzimler 

katalizler. Lizin ve treonin haricindeki tüm aminoasitler katabolizmalarının bir 

aşamasında transaminasyona uğrar. 

 
Her aminotransferaz bir ya da birkaç amino grubu vericisine özgündür. 

Aminotransferazlar özgün amino grup vericisine göre adlandırılırlar. Çünkü amino 
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grubunun alıcısı her zaman α-ketoglutarattır. Alanin aminotransferaz ve aspartat 

aminotransferaz en önemli iki aminotransferaz reaksiyonunu katalizler (Champe ve 

ark.,1994). 

 
1.3.1. Alanin amino transferaz (ALT) (E.C 2.7.1.2) 

 
Birçok dokuda bulunmaktadır. Diğer bir ismi, Glutamat-pirüvat transaminazdır 

(SGPT). Bu enzim, alaninin amino grubunu α ketoglutarata aktarır, sonuçta pirüvat 

ve glutamat oluşur. Reaksiyon geri dönüşümlüdür  ve amino asit katabolizması 

sırasında bu enzim bütün aminotransferazlar gibi glutamat sentezi yönünde çalışır. 

Böylece glutamat, alaninin amino grubunu kendi yapısına dahil eder. 

 
1.3.2. Aspartat aminotransferaz (AST) (E.C 2.7.1.1)  

 
Diğer bir ismi, Glutamat-okzaloasetat (SGOT) olarak bilinir. Bu enzimin 

katalizlediği reaksiyon diğer aminotransferazlardan farklı olarak, glutamat oluşumu 

yönünde değil, aspartat oluşumu yönünde işler. Asparat aminotransferaz, amino asit 

katabolizması sırasında amino gruplarını glutamattan okzaloasetata transfer eder ve 

oluşan aspartat bir azot kaynağı olarak üre döngüsüne girer.  

 
Aminotransferazlar normalde hücre içi enzimlerdir. Plazmadaki yüksek 

aminotransferaz düzeyleri bu enzimlerden zengin hücre hasarını gösterir. Örneğin 

fiziksel bir travma veya bir hastalık durumu hücre yıkımına neden olur ve bu durum 

hücre içi enzimlerin kana karışmasına yol açar. Aminotransferazlardan ikisinin, 

önemli tanısal değeri vardır. Bunlar AST ve ALT’dir. Hemen hemen tüm karaciğer 

hastalıklarında, plazma AST ve ALT düzeylerinde yükseklik gözlenir. Önemli viral 

hepatit ve uzamış dolaşım kollapsı gibi ileri hücre nekrozuna neden olan durumlarda 

daha belirgin düzeylerde yükselme meydana gelir. Aminotransferazlar miyokard 
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infarktüsü ve kas hasarı gibi karaciğer dışı hastalıklarda da yükselebilir (DGKC, 1972; 

Montgomery ve ark. 1996; Champe ve ark.,1994). 

 
1.3.3. Alkali fosfataz (ALP) (E.C 3.1.3.1) 

 
Monofosfat esterlerini alkali pH’da katalize eden enzimin hücre içi fonksiyonları 

önemlidir. Hücre içi mikrozomal membranlara bağlı olan enzimler, permeabilite 

artışı durumlarında hücrenin dışına sızamaz. Sadece, yeni sentezlenmiş 

(indüklenmiş) olduğu bazı hücre membran permeabilitesi normal hücrelerden 

sızabilir. Her dokuda ALP izoenzimleri vardır. Karaciğer, kemik, bağırsak, böbrek, 

plasenta ve lökositlerde yüksek aktiviteleri gözlenir. Plasental ALP izoenzimi 

sağlıklı gebelerin, kemik ALP izoenzimi gençlerin ve büyümekte olan sağlıklı 

hayvanların serumlarında bulunabilir. ALP kaynaklandığı dokunun tanınmasında 

kullanılabilir (Karagül ve ark., 2000; Montgomery ve ark., 1996). 

 
1.4. Kanatlılarda Löykoz 

 
Marek Hastalığı (MH), Lenfoid Löykoz (LL) ve Retiküloendoteliozis (RE) kanatlı 

hayvanların, neoplastik hastalıklar grubu içerisinde bulunan viral kökenli 

neoplazmalarından en çok bilinenleridir. Bunlardan MH’da, kötü huylu T hücre 

transformasyonu, LL’da ise iyi huylu ve kötü huylu tümör oluşumu görülür. RE 

lenfomaların oluşumu ile karakterize bir enfeksiyondur (Witter R., 1997). 

 
Retroviridae familyasından Avian-Leukosis Sarcoma Virus (ALSV) grubu 

tarafından oluşturulan kanatlı leukozis-sarkoma kompleksi, neoplastik karakterdeki 

çeşitli hastalık formlarını içerir. Özellikle ticari damızlık işletmelerde, uzun yıllardan 

bu yana büyük problem olan lenfoid leukozis ve son yıllarda etçi tip tavuklarda 
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görülen myeloid leukozis bu hastalık kompleksine dahildir ve büyük önem 

taşımaktadır. Lenfoid leukozis karaciğer, dalak ve diğer iç organlarda bursal orjinli 

lenfomalarla karakterizedir. Bu hastalıkta, olgunlaşmamış hemapoetik sistem 

hücreleri anormal bir şekilde çoğalarak karın boşluğu organlarında tümör 

oluşturmaktadır. Yayılması devamlı olan bu virüsün kaynağı enfekte hayvanın 

yumurtalarıdır. 4-5 haftalık kuluçka döneminin sonrasında, lenf dokuda neoplastik 

değişimler görülür. Bu tümörlerin gerilemesiyle sonuçlanan durumlar olduğu gibi, 

bazı durumlarda da bu tümörler başta dalak ve karaciğer olmak üzere karın boşluğu 

organlarının tümüne metastaz yapar ve bu durum ölümle sonuçlanır. Miyeloid 

leukozis ise kemik iliğinden orjin alan miyelositlerin kemik yüzeyinde ve çeşitli iç 

organlarda neoplastik gelişimi ile tanımlanmaktadır (Siegman, 1983; Payne, 1992). 

 
Kanatlı leukozis sarkoma grubu viruslar, alt gruplara ayrılmıştır. Bu alt 

grupların ayırıcı özellikleri; zarf glikoproteini üzerinde bulunan  antijenik 

determinantları ve farklı genetik tiplere  ait tavuk hücrelerine duyarlılıkları  

yönünden farklılıklardır. Enfeksiyonların  çoğunluğundan sorumlu olan eksojen 

ALSV, alt grup A ve B’dir. Alt grup C ve D ‘ye bağlı enfeksiyonlar  daha az görülür. 

Alt grup E, düşük patojeniteye sahip endojen-nononkojenik virusları kapsar. Alt grup 

F, G, H ve I ise diğer kanatlı türlerinden izole edilen ALSV’larını içermektedir.  

 
Yapılan çalışmalarda son yıllarda, tavuklardan izole edilen, diğer alt 

gruplardan farklı bir ekzojen ALSV’u üzerinde durulmuştur. İlk defa 1989 yılında 

İngiltere’de ALSV’nun ‘HPRS-103‘ suşu etçi tip tavuklarda saptanmıştır. Bu virüsün 

konakçı  duyarlılığının ve zarf yapısını kodlayan genetik yapısının diğer alt 

gruplardan farklı olduğu görülmüş, bu yeni virüs ‘alt grup J‘ olarak adlandırılmıştır 

(Bai ve ark., 1995; Payne ve ark, 1992). 

 
Çoğu ülkede kanatlı leukozis enfeksiyonuna karşı eradikasyon programları 

uygulanmakta fakat virüs tavuk populasyonundaki varlığını sürdürmektedir. Virüsün 
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halen birçok damızlık işletmede büyük problem olmasının en önemli nedeni ekzojen 

ALSV’ nun vertikal bulaşmasıdır. Vertikal bulaşma sonucu oluşan konjenital enfekte 

tavuklar yaşamları boyunca etkeni dışkıları ve salyaları ile saçarlar ve bir sonraki 

nesle yumurta yolu ile virüsü aktarırlar. Bu şeklide sürü içinde ve nesiller boyunca 

enfeksiyonun sürekliliği sağlanır. Konjenital enfeksiyon sonrasında tavuklarda 

persistent viremi ile birlikte etkene karşı tolerans oluşmaktadır. ALSV, yumurtanın 

sekiz hücreli bölünme döneminde ovumda enfeksiyon geliştirir. Embriyogenezis 

döneminde virüsün başlıca replikasyon yeri pankreastır ve albuminde büyük 

miktarda virüs birikir. Bu şekildeki yumurtalara ait embriyo veya civcivlerin 

hepsinin enfekte olmadığı bilinir. Konjenital enfeksiyonun böyle aralıklı 

(interminent) olması, yumurta sarısında bulunan antikorlar tarafından virusun 

nötralizasyonu veya termal inaktivasyon ile açıklanır (Payne ve ark., 1982; Spencer 

ve ark.,1977).  

 
Tavuk embriyolarının ALSV ile enfeksiyonu oviduktun ampulla 

bölümünde olmaktadır. Enfeksiyonun konjenital bulaşmasının tespitinde, albuminde 

ALSV saptanmasının çok sağlıklı olmadığı, oviduktun ampulla bölümünde 

uygulanan lavajlarda virüsün tespitinin daha doğru sonuçlar verdiği düşünülmektedir 

(Tsukamoto ve ark., 1991). Yumurta albumininde veya vaginal svaplarda ALSV 

aranmasının konjenital bulaşmanın tam göstergesi olmadığı ve bu yöntemlerle 

negatif saptanan tavukların konjenital bulaşmaya sebep oldukları ortaya koyulmuştur 

(Ignjatovic, 1990). Avian leukozisin eradiksiyon çalışmalarında günümüzde 

kullanılan ve yumurta albumininde veya vaginal svaplarda ALV grup spesifik 

antijenin aranmasına yönelik teknikler yeterli olmamakta ve daha duyarlı testlere 

gereksinim duyulmaktadır (Aschoff ve ark.,1999; Tsukamoto ve ark. 1992). 

 
Virüsün dış ortamda yaşama olasılığının düşük olması nedeniyle 

enfeksiyonun transovarial iletimle yayılması tükürük ve gaita yoluyla yayılmasından 

daha fazla önemlidir. Yetişkin dönemde enfekte olan tavuklar virüse karşı antikor 

oluştururlar, ancak embriyonal ve postembriyonal dönemde enfekte olan civcivler 
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antikor oluşturma yeteneğine sahip değildir. İmmünotoleransı bulunmayan 

tavuklarda, tümör gelişiminin oldukça yaygın olduğu saptanmıştır (Siegmann,1983).  

 
Tavuk populasyonlarında ALSV enfeksiyonlarının sürekliliğinde, vertikal 

bulaşmanın ile birlikte horizontal bulaşma da önem taşır. Horizontal yolla enfekte 

olan hayvanlar yaşam boyu antikor taşıyıcısı olur. Horizontal bulaşma, duyarlı 

hayvanlar ile enfekte hayvanların uzun süreli açık temasını gerektirir. Virüsün 

fiziksel faktörlere olan duyarlılığı ise horizontal bulaşma riskini oldukça 

azaltmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenlerle enfeksiyon aslında kendini sınırlayıcı 

nitelik taşımaktadır. Enfeksiyonun özellikle damızlık amaçlı yetiştirilen tavuklarda 

görülmesi ve infeksiyona karşı korunma tedbirlerinin yeterli olmaması virüsün tavuk 

populasyonundaki sürekliliğinde önemli rol oynamaktadır (Witter, R., 1997). 

 
Tavuklarda görülen ve virus etkili lenfoid löykoz enfeksiyonunda, gelişen 

kötü huylu tümörler çoğunlukla ovaryum ligamentleri ile karın boşluğu organlarında 

ve karaciğerde lokalize olmaktadır. Klinik bulgular görülmeden önce karaciğer 

enzimlerinin tümör varlığında nasıl değiştiğini belirlenmesi ve elde edilen sonuca 

göre belirteç olarak kullanabilmesi bu çalışmada araştırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

2. GEREÇ VE YÖNTEM  

 
2.1. Gereç  

 
2.1.1 . Materyal 

 
Araştırmanın hayvan materyalini Ankara bölgesindeki etçi anaç tavuk işletmesinden 

alınan 34-35 haftalık 15 löykozlu etçi anaç tavuk ile kontrol grubu olarak 15 sağlıklı 

etçi anaç tavuk  oluşturmuştur. Tavuklar gün ışığı ile birlikte 18 saat aydınlatma 

uygulanarak 5 katlı bataryalarda, her kafeste 4 adet tavuk bulunacak şekilde 

barındırılmıştır.  
 
2.1.2 Kullanılan Cihazlar 

 
Analizlerde Abott ALCYON 300i Otoanalizörü, Nüve santrifüj, AccuBioTech 

Primepet otomatik pipetleri kullanılmıştır.  
 
2.2 Yöntem 

 
Etçi anaç tavuklarda, kesim işlemi sonrasında tespit edilen tümörler, Ankara 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda makroskobik olarak 

incelendi. Tespit işlemi % 10’luk formalin solüsyonunda yapılarak mikroskobik 

inceleme için hazırlandı. Parafine gömüldükten sonra, dokularda 5-6 mikron 

kalınlığında kesitler alındı ve hematoksilen eozin ile histolojik inceleme için 

boyandı. Tümör dokusu komponentlerinin belirlenmesi amacıyla Masson’un 

Trichrome ve Van Gieson’un özel boyama teknikleri (Luna, 1968) kullanıldı.  
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2.2.1 Alkali fosfataz ölçümü  

 
ELITECH (PI-PASL-4, Fransa) marka kit ile otoanalizör kullanılarak yapılmıştır. Bu 

işlem, enzimatik metodun kullanıldığı kinetik bir yöntemdir (Scand., 1974). 
 
Testin Prensibi:  
 
                                         ALP 

p-nitrofenolfosfat + H2O   →   p-Nitrofenol + inorganik fosfat 
 
 
Alkali fosfatazın, fosfat esterlerini alkali ortamda hidroliz eder. Serum alkali pH’da 

β-gliserofosfat, fenolfitaleynfosfat veya para-nitrofenolfosfat gibi substratlar ile 

reaksiyona sokulur. Para-nitrofenolfosfat en sık kullanılan substrattır. Meydana gelen 

renkli p-nitrofenol bileşiği 405 nm’de fotometrik olarak ölçülür. 

 
Kullanılan reaktifler: 

 
R1 : Dietanolamin buffer, pH 10.2:           1.25 mol/L             

       Magnezyum klorid 

R2 : p-Nitrofenilfosfat :                               50 mmol/L 
 

Çalışma çözeltisi, 4ml R1 reaktifi içerisine 1ml R2 reaktifi karıştırılarak hazırlanır. 
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Yapılışı: 
 
Otoanalizör 37 0C’ye ayarlanır ve dalga boyu 405nm’dir. Numune serumunun 

5µL’si, 250µL çalışma reaktifi ile karıştırılır ve 50 saniye inkübe edilir. Dakikadaki 

absorbans değişimi 75 saniye içinde ölçülür. 
 
2.2.2  Alanin Amino Transferaz Ölçümü 

 
Ölçümler ELITECH (PI-ALSL 4/1-5, Fransa) marka kit ile otoanalizör kullanılarak 

yapılmıştır. Bu işlem, IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) metodu 

kullanılan kinetik bir yöntemdir (Bergmeyer ve ark 1986). 

 
Testin Prensibi: 

 
Alanin amino transferaz aktivitesinin kinetik olarak saptanması: 

 

L-Alanin + α-Ketoglutarat  ALT→ Pirüvat + L-Glutamat 

Pirüvat +NADH + H+  LDH → L-Laktat + NAD+ 

LDH = Laktat dehidrojenaz. 

 
ALT etkisiyle alanin, α-Ketoglutarik asitle reaksiyona girer ve pirüvat ile L-

glutamatı verir. Oluşan pirüvat, alkali ortamda 2,4 dinitrofenilhidrazin ile reaksiyona 

girer. Oluşan fenilhidrazonların renk şiddeti ALT aktivitesi ile doğru orantılıdır.  
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Kullanılan Reaktifler: 

 
R1: Tris buffer, pH 7.50 ( 300C)  125 mmol/L 

      L-Alanin     680 mmol/L 

      LDH                 ≥ 2000 U/L 

R2: α-Ketoglutarat        97 mmol/L 

      NADH      1.1 mmol/L 

 
Yapılışı: 

 
Otoanalizör 37 0C’ye ayarlanır ve dalga boyu 340nm’dir. Numune serumunun 

20µL’si, 200µL çalışma reaktifi ile karıştırılır, 50 saniye inkübe edilir. Dakikadaki 

absorbans değişimi 175 saniye içinde ölçülür. 

 
2.2.3 Aspartat Amino Transferaz Ölçümü 

 
Ölçümler ELITECH ( FTAN-ASSL 4/1-6) marka kit ile otoanalizör kullanılarak 

yapılmıştır. Bu işlem, IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) metodu 

kullanılan kinetik bir yöntemdir. (Bergmeyer ve ark 1986). 

 
Testin Prensibi: 

 
Aspartat amino transferaz aktivitesinin kinetik olarak saptanması: 

 

L-Aspartat + α-Ketoglutarat  AST→ Okzaloasetat + L-Glutamat 

Okzaloasetat +NADH + H+  MDH → L-Malat +NAD+ 
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MDH = Malat dehidrojenaz. 

 
Oluşan okzaloasetat, alkali ortamda 2,4 difenilhidrazin ile reaksiyona girer. 

Oluşan fenilhidrazonların renk şiddeti AST aktivitesi ile doğru orantılıdır. 

 
Kullanılan Reaktifler: 

 
R1: Tris buffer, pH 7.80 ( 300C)  100 mmol/L 

      L-Aspartat     330 mmol/L 

      LDH                ≥ 2000  U/L 

      MDH                ≥ 1000  U/L 

R2: α-Ketoglutarat        78 mmol/L 

      NADH      1.1 mmol/L 

 
Yapılışı: 

 
Otoanalizör 37 0C’ye ayarlanır ve dalga boyu 340nm’dir. Numune serumunun 

20µL’si, 200µL çalışma reaktifi ile karıştırılır ve 50 saniye inkübe edilir. Dakikadaki 

absorbans değişimi 175 saniye içinde ölçülür. 

 
Yapılan üç analizde de birim olarak sonuçlarda U/mL, kalite kontrol amaçlı 

olarak da ELITROL 1 ve 2 kontrol serumları kullanılmıştır. Kontrol serumunun daha 

önceden belirlenmiş olan değerleri alınan sonuçlarla uyumludur.  
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2.2.4 İstatistik Değerlendirme 

 
Elde edilen sonuçların istatistiği olarak değerlendirilmesinde t testinden 

yaralanılmıştır (Esin A. ve ark., 1997). 
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3 BULGULAR 

 
Ankara bölgesindeki etçi anaç tavuk işletmesinde yetiştirilmiş olan löykozlu ve  

kontrol tavuklarından alınan kan örnekleriyle yapılan ALP, ALT, AST düzeylerine 

ait veriler ve gruplar arasındaki t testi Tablo1’de gösterilmiştir. 

 
 

TESTLER   KONTROL LÖYKOZLU SİG. 
ALP (U/L) Minimum 44.0 117.0 p>0,01 

  Maximum 640.0 749.0 önemsiz 

  x ±  Sx 387,6 ±  53,1  456,8 ± 57,9    

  N 15 15   

ALT (U/L) Minimum 17.0 49.0 p<0,01 

  Maximum 92.0 239.0  önemli 

  x ±  Sx 44,53  ±  7,00  129,9  ±  14,7    

  N 15 15   

AST (U/L) Minimum 225.0 217.0 p<0,01 

  Maximum 367.0 1760  önemli 

  x ±  Sx 297,7  ±  10,9  1129  ±  119    

  N 15 15   

 
   Tablo 1: Löykozlu ve kontrol grubu tavuklarda serum ALP, ALT, AST düzeyleri 
 
 
 

Löykozlu ve kontrol grubu tavuklar için ALP, AST ve ALT enzim 

düzeyleri arasındaki karşılaştırmanın daha rahat yapılabilmesi için Şekil 1’deki 

grafikte sonuçlar gösterilmiştir. 

 

 
 



 23 

0

200

400

600

800

1000

1200

ALP ALT AST

KONTROL

LÖYKOZLU

 
  

Şekil 1: Kontrol grubu ve löykozlu tavuklarda ALP, ALT ve AST düzeyleri  
      
  
   
 
 
 
 
   
   
 
 
 
  
  
  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 24 

4 TARTIŞMA 

 
Damızlık işletmelerinde, etçi tip tavuklarda ciddi problem oluşturan lenfoid leukozis 

ve miyeloid leukozisin etkeni bir retrovirüsdür. Lenfoid leukoziste, olgunlaşmamış 

hemapoetik sistem hücreleri anormal bir şekilde çoğalarak karın boşluğu 

organlarında tümör oluşturur. Bu virüsün kaynağı enfekte hayvanın yumurtalarıdır. 

Kuluçka dönemi sonrasında, lenf dokuda neoplastik değişimlerle beraber tümör 

oluşumu görülür. Bazı durumlarda bu tümörler geriler, bazı durumlarda da bu 

tümörler başta dalak ve karaciğer olmak üzere karın boşluğu organlarının tümüne 

metastaz yaparak ölümlere neden olur. Miyeloid leukozis ise, kemik iliğinden orjin 

alan miyelositlerin kemik yüzeyinde ve çeşitli iç organlarda neoplastik gelişimi ile 

meydana gelir. Hastalığın teşhisi patolojik ve histolojiktir. Yapmış olduğumuz 

çalışmada, biyokimyasal değişimler incelenmiştir. (Barber, 1978; Siegman, 1983; 

Payne, 1992) 

 
Bu çalışmada, lenfoid löykoz tümörlerinin % 60 oranında ovaryum asıcı 

ligamentlerinde, geri kalanı da karaciğer ve bağırsak çevresinde belirlenmiştir. 

Lenfoid löykoz tanısında, klinik bulguların kullanılması yetersiz kalmaktadır. 

Çalışmada asıl amaç olarak, hastalık için belirleyici olacak bir kriter anlamında 

karaciğer enzimlerinin kullanılması düşünülmüştür.  

 
Anjum (1987) ve Fredrickson (1987) tavuk over ve ovidukt tümörleri ile 

ilgili önemli çalışmalar yapmışlardır. Araştırmalarında tümör oluşumlarıyla gonadal 

steroidler arasında bağlantı kurmuşlar ve bunun yanında tümörlerin kaynağını 

incelemişlerdir.  

 
Alkalen fosfataz enzimi (ALP) karaciğer, kemik ve plasentada sentezlenir. 

Yükselen düzeyleri büyük oranda karaciğer primer ve sekonder tümörlerinde 

görülür. Kemik ve karaciğerin de içinde olduğu metastaz olaylarında da yükselir. En 
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yüksek düzeye ulaştığı hastalıklar kemik metastazlı prostat ve en düşük yükselme ise 

kemik doku metastazlı meme kanseridir (Stigbrand ve ark. 1992). 

 
Alkalen fosfataz aktivitesinde yükselme, başlıca kemik, karaciğer, löykom 

ve sarkomda görülmektedir (Schwartz, 1982). Analiz sonuçlarımıza göre, kontrol 

grubunda ALP ortalama 387,6 ± 53,1 U/L , löykozlu tavuklarda ortalama 456,8 ± 

57,9 U/L olarak ölçülmüştür.  

 
Total ALP serum düzeylerinde, hasta grupta ölçülen değerler kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Fakat lenfoid löykozlu 

tavuklarda yapılacak başka bir çalışmada, ALP izoenzimleri ölçülerek daha anlamlı 

yorumlama yapılabilir. Çünkü enzim ve izoenzim değişimleri tümör belirteçleri 

sıralamasında en önemli değişken olarak kabul görmektedir (Bry ve ark., 1987). 

 
Daha çok ovaryum çevresinde lokalize tümör varlığı yanında karaciğer 

metastazları da bulunmaktadır. Bu durumda olmasına rağmen lenfoid löykozlu 

grupta, kontrol grubuna göre ALP düzeyinde önemli bir artış görülmemiştir. ALP 

yüksekliği, lenfoid löykozun varlığı veya seyrinin anlaşılabilmesi için  spesifik 

bulunmamıştır. 

 
AST enzim düzeyleri kontrol grubunda ortalama 297,7 ± 10,9 U/L; 

löykozlu tavuklarda 1129 ± 119 U/L; ALT enzim düzeyleri kontrol grubunda 

ortalama 44,53 ± 7,00 U/L, löykozlu tavuklarda 129,9 ± 14,7 U/L olarak 

ölçülmüştür. Löykozlu tavukların AST ve ALT düzeyleri kontrol grubu tavuklardan, 

istatistik anlamda p<0,01 önemlilik derecesinde yüksek bulunmuştur. 
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Çalışmamızda, düzeylerini araştırdığımız diğer enzimler önemli tanısal 

değeri olan AST ve ALT aminotransferazlarıdır. Tüm karaciğer hastalıklarında, 

plazma AST ve ALT düzeylerinde yükseklik gözlenir. Ciddi viral hepatit ve uzamış 

dolaşım kollapsı gibi ileri hücre nekrozuna neden olan durumlarda daha belirgin 

düzeylerde yükselme meydana gelir. Aminotransferazlar miyokard infarktüsü ve kas 

hasarı gibi karaciğer dışı hastalıklarda da yükselebilir (Champe ve ark., 1994). Elde 

ettiğimiz sonuçlarda da, löykozlu tavukların kontrol grubuna göre AST ve ALT 

düzeylerinde belirgin şekilde yükseklik gözlenmektedir.  

 
Ovaryumlar etrafında tümör lokalizasyonun yüksek olmasına rağmen, 

karaciğer için kritik önemi olan AST ve ALT düzeylerinin istatistik olarak p<0,01 

önemliliğinde bulunması, löykoz varlığı konusunda uyarıcı kriter olarak 

düşünülebilir. 

 
Araştırmacıların farklı hayvan türlerinde yürüttükleri çalışmalarda, bir 

enzim ve onun izoenzimlerinde belirlenen artma/azalmalar kanser türünün kesin 

olarak belirlenmesinde veya hastalığa dahil olan organın tespitinde kullanılamadığı 

bildirilmiştir (Sell S., 1992). 

 
Enzimler, hücre içinde çok yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bu 

enzimlerin sistemik dolaşıma bırakılması için var olan tümörün nekrozu veya kanser 

hücresinin membran geçirgenliğinin artması gerekir. Bu durumda artan enzim 

düzeyi, pankreas veya safra kanallarının tıkanması ve böbrek yetmezlikleri sonunda 

görülür. Enzimlerin hücre içinde lokalizasyonu, aynı zamanda serbest kalma oranını 

belirler. Artan enzim düzeyi, metastaz oluşumunun bir kriteri olarak da düşünülebilir. 

Ne yazık ki çok sayıda enzim organlar için spesifik anlam taşımaz. Bu nedenle, 

enzimler genel anlamda spesifik olmayan tümör belirteci olarak değerlendirilir. 

Kesin bir ifade ile kanser tanımında kullanılmasa da, enzimlerin serum düzeylerinde 

yükselme her durumda bir kötü huylu tümör gelişimini akla getirmelidir. 
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Kanser, gelişim sürecinde çeşitli değişik mutasyonları da tetikler. Bir 

sistemde hızlı hücre bölünmeleri değişik gen mutasyonlarının da ortaya çıkmasına 

neden olur. Araştırdığımız üç enzim ve bu enzimlerin sentezinden sorumlu olan gen 

veya gen sistemleri içinde temel olabilir. 
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5 SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Yapılan çalışma, löykozlu olduğu patolojik bulgular doğrultusunda bilinen etçi anaç 

tavuklarda, hastalığın bazı karaciğer enzimlerine etkisini aydınlatmak amaçlıdır. 

Kontrol grubunda ALP ortalama 387,6 ± 53,1 U/L, löykozlu tavuklarda  ortalama 

456,8 ± 57,9 U/L olarak ölçülmüştür ve istatistik değerlendirmede önemsizdir 

(p>0,01). 

 
AST enzim düzeyleri kontrol grubunda ortalama 297,7 ± 10,9 U/L; 

löykozlu tavuklarda 1129 ± 119 U/L; ALT enzim düzeyleri kontrol grubunda  

ortalama 44,53 ± 7,00 U/L,  löykozlu tavuklarda 129,9 ± 14,7 U/L olarak 

ölçülmüştür. Bu sonuçlara göre; löykozlu tavukların AST ve ALT düzeyleri istatiksel 

olarak kontrol grubu tavuklardan yüksek bulunmuştur. 

 
Karaciğer için spesifik olduğu kabul edilen transferaz enzimlerin (ALT, 

AST) hasta grupta istatistik anlamda önemli (p<0,01) artışlar ölçülmüştür. 

 
Enzimler, geçmiş yıllarda onkofetal antijenler ve monoklanal antikorlar 

geliştirilmeden önce  tümör belirteçleri olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde hala 

enzim düzeylerindeki anormal değişimler ve enzimlerin fetal formu (izozimler) kriter 

olarak kullanılmaktadır. İzoenzimler ve enzimlerin multiple formları, kanser türlerini 

belirlemek için ilave bir kriter oluşturabilirler.  

 
Sonuç olarak, tavuk yetiştiriciliğinde her yıl yüksek oranda verim kaybına 

ve ölümlere yol açan lenfoid löykoz hastalığında, karaciğer enzimlerinin (ALT, 

AST) istatistik olarak önemli derecede yükseldiği belirlenmiştir. Alkalen fosfataz 

enziminde artma gözlenmemiştir, fakat lenfoid löykozlu tavuklarda diğer 
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araştırıcılara faydalı olacak bilgi aktarımı yönünde, başka bir çalışmada ALP 

izoenzimleri ölçülerek anlamlı yorumlama yapılabilir. 
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ÖZET 

 
Lenfoid löykozlu etçi anaç tavuklarda karaciğer enzim (alanin amino 
transferaz, aspartat amino transferaz, alkali fosfataz) düzeyleri 

 
Kanatlı hayvanların etiyolojisi bilinen neoplastik hastalıklar grubu içerisinde yer alan 

üç viral kökenli neoplazması vardır. Bunlar, Marek Hastalığı (MH), Lenfoid Löykoz 

(LL) ve Retiküloendoteliozis (RE)’dir. 

 
Genelde sıklıkla karşılaşılan löykoz  tipi lenfoid löykozdur. Yayılışları 

yönünden güçlü olduğundan kanatlı löykoz virüsleri, hemen her yıl milyonlarca dolar 

değerinde kayıplara neden olmaktadır. Yumurta tavuklarında meydana getirdiği 

verim kayıplarının yanında, geniş  bir yayılım potansiyeline sahip olduğundan, bu 

virüslerin insanda da etkisinin olup olmayacağı bilinmesi gereken önemli bir 

konudur. 

 
Bu çalışmada, etçi anaç tavuklarda  sıklıkla karşılaşılan löykoziste, AST, 

ALT, ALP enzim düzeylerinin hastalıklı ve sağlıklı tavuk serumları karşılaştırılarak 

değişimlerin istatistiksel olarak değerlendirmesi amaçlanmıştır.   

 
Bu amaçla, aynı şartlar altında yetiştirilmiş löykozlu etçi anaç tavuklarda 

AST, ALT, ALP düzeyleri belirlenmiştir. Hastalığın teşhisinde bu parametrelerin ne 

derece önemli olduğu araştırılmıştır. Kontrol grubu için ALP ortalama 387,6 ± 53,1 

U/L; AST enzim düzeyleri ortalama 297,7 ± 10,9 U/L; ALT enzim düzeyleri 

ortalama 44,53 ± 7,00 U/L olarak bulunmuştur. Löykozlu tavuklarda ise bu 

enzimlerin ölçüm sonuçları ortalama olarak, ALP için 456,8 ± 57,9 U/L; AST için 

1129 ± 119 U/L; ALT için 129,9 ± 14,7 U/L olarak ölçülmüştür.  
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Bu sonuçlara göre, Transferaz enzimleri serum düzeyleri kontrol gruba göre 

lenfoid löykozlu grupta önemli bir yükselme (p<0,01) belirlenmiştir. Aynı değişim 

ALP enzimi için geçerli değildir. Lenfoid löykozlu tavuklarda yapılacak başka bir 

çalışmada, ALP izoenzimleri ölçülerek daha anlamlı yorumlama yapılabilir. Yapılan 

birçok çalışmada enzim ve izoenzim değişimleri tümör belirteçleri sıralamasında en 

önemli değişken olarak kabul görmektedir 

 
Anahtar Sözcükler: Kanatlı Löykozu, karaciğer, enzimleri. 
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SUMMARY 

 
Liver enzymes (allanine amino transpherase, aspartate amino transpherase, 

alkaline phosphatase) levels in meat type breeders which have lymphoid leucosis  
 
In the ethiology of domestic fowl there are three known virological neoplasms in 

neoplastic disease group. These are malignant neoplasms(MN), lymphoid leukosis 

(LL), Reticuloendotheliosis (RE). 

 
The most encountered leucosis is lymphoid leucosis and cause much more 

economical losses every year because of easy spreading. So, it is very important to 

investigate whether, these viruses cause disease in human or not. 

 
In this study it was aimed that to evaluate variations statistically by 

comparing the levels of AST, ALT, ALP enzymes for serum of sick and healthy, 

meat type breeders. 

 
For this objective, AST, ALT, ALP levels were measured for meat type 

breeders raised at same conditions. The importance of the levels of these enzymes 

was also investigated for the diagnosis of these sicknesses. For control group, 

average level of ALP, AST, ALT were found as 387,6 ± 53,1 U/L; 297,7 ± 10,9 U/L; 

44,53 ±  7,00 U/L respectively. These enzyme levels for breeders having any 

leucosis were also examined and found as 456,8 ± 57,9 U/L; 1129 ± 119 U/L; 129,9 

± 14,7 U/L respectively. 
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According to these results, it was observed that evident increasing (p<0,01) in the 

level of transpharase enzymes of the group which have lymphoid leucosis, against to 

control group. This variation is not valid for ALP. It will be possible to make more 

explanation by measuring ALP isoenzymes in another study. In literature it has 

pointed that the variation of level of enzyme and isoenzymes are most important 

parameters for diagnosis of tumours.  
 
Key Words: Avian Leukosis, liver, enzymes. 
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EKLER 
 
 

  ALP (U/L)   

No: KONTROL LÖYKOZLU 
1 588 220 

2 263 740 

3 241 588 

4 44 263 

5 581 749 

6 619 241 

7 640 702 

8 499 332 

9 521 276 

10 385 642 

11 169 701 

12 104 625 

13 300 117 

14 240 302 

15 620 354 

 
Tablo 2.  Kontrol ve  löykozlu tavuklarda serum ALP düzeyleri 

 

 
        

  ALT (U/L)   

No: KONTROL LÖYKOZLU 
1 49 162 

2 19 104 

3 87 218 

4 19 49 

5 92 152 

6 33 239 

7 36 129 

8 19 59 

9 67 118 

10 36 205 

11 17 132 

12 90 123 

13 28 96 

14 50 85 

15 26 77 

 
Tablo 3.  Kontrol ve  löykozlu tavuklarda serum ALT düzeyleri 
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 AST (U/L)  

No: KONTROL LÖYKOZLU 

1 237 1028 

2 278 1740 

3 303 1656 

4 314 549 

5 338 976 

6 294 1427 

7 308 217 

8 225 1422 

9 282 986 

10 298 745 

11 247 1760 

12 276 856 

13 356 780 

14 343 1265 

15 367 1532 

 
Tablo 4.  Kontrol ve  löykozlu tavuklarda serum AST düzeyleri 
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